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Een
Empowering
Workplace
Wij geloven in de
Empowering Workplace,
een motiverende
werkomgeving waarin
medewerkers optimaal
kunnen én willen werken.
Een omgeving die zowel
bijdraagt aan de
organisatiestrategie als
aan het werkplezier en
welbevinden van
medewerkers. Waar
verschillende facetten van
de fysieke, virtuele en
mentale werkomgeving
samenkomen en met
elkaar in balans zijn, zodat
medewerkers het beste uit
zichzelf kunnen en willen
halen.

Eigen
methode
Door actief bezig te zijn leer je
het meest. Bij WorkWire
geloven we in cursussen die
naast een theoretische basis
een sterk praktische kant
hebben. We werken met
kleine cursusgroepen, zodat er
volop ruimte is voor interactie.
Daarbij gaan wij graag
oplossingsgericht te werk. Op
deze manier willen we in korte
tijd inspireren en kennis
overdragen, zodat cursisten
met een goed gevoel de deur
uitgaan.

Wij zijn
WorkWire
Wij begeleiden organisaties en
medewerkers naar een
Empowering Workplace. Met
onze mensgerichte aanpak
helpen wij organisaties écht
verder. Hierbij werken wij
altijd in multidisciplinaire
teams, zodat geen vraag
onbeantwoord blijft.

CURSUS
AANBOD
De route naar een mensgerichte
werkplekstrategie
Strategie

Concept

Om te bepalen welke verandering binnen de
werkomgeving gewenst is, is het van belang om zowel de
organisatie te doorgronden als ook haar speelveld en
context. Kortom, welke inzichten heb je nodig voor een
krachtige werkplekstrategie en bijbehorend
werkplekconcept? En welke tools kan je daarbij inzetten?

Van huisvestingsbehoefte naar indelingsplan
Voordat een concept geïmplementeerd kan worden is van belang
een goed omschreven huisvestingsbehoefte te formuleren. Deze
Implementatie
zorgt immers voor een passende indeling voor nu, die in de
toekomst ook toereikend blijft. Om deze goed inzichtelijk te
krijgen, maken we gebruik van een toolbox welke we stap voor
Onderhouden stap behandelen.

Hoera! We gaan veranderen

Verandering

Bij elke verandering krijg je te maken met weerstand. Een goede
verandering valt of staat met de communicatie richting
medewerkers. Wanneer je hen op het juiste moment en de juiste
manier betrekt zorgt het draagvlak voor een soepelere overgang.

Let’s go nudge!

Verandering

Verandering van werkomgeving vraagt tevens om een verandering
in werkgedrag. Maar hoe kan je medewerkers stimuleren bij deze
gedragsverandering? Workplace Nudging is een positieve
verandermethodiek gericht op het vergemakkelijken van
gedragsverandering.

Alle cursussen duren van 09.00 tot 14.00 en worden gegeven in ons eigen
kantoor in Den Haag. Kijk op onze website voor actuele data, of neem
contact met ons op via office@workwire.nl
De kosten per cursus bedragen €549,00 per deelnemer.
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